Fotbalové legendy pomohly postiženým
Zahrát si exhibičně fotbal v přátelské atmostéře a ještě pomoci dobré věci ve prospěch
hendikepovaných občanů. Právě s touto myšlenkou přišla parta několika harrachovských
fotbalových příznivců. Výsledkem toho bylo uspořádání charitativní akce pod názvem „Pomáháme
fotbalem“, jež se uskutečnila v pátek 13. července 2012 na harrachovském fotbalovém hřišti.
Místní umělý trávník třetí generace měl v ten čas ojedinělou možnost pocítit tíhu kopaček někdejších
hvězd české kopané jako, například Jiří Novotný, Ivan Hašek, Ivo Ulich, Láďa Maier a dalších
internacionálů. Ti všichni hráli za tým Strahov 1830. Proti nim se naopak postavily legendy
harrachovského fotbalu zastoupené v týmech Harrachov A a Stará garda. Začátek prvního zápasu byl
v 17.00 hodin a o slavnostní výkop se postarala náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Eva Bartoňová. Součástí fotbalového podvečera bylo také vystoupení hudební skupiny Dukla
vozovna. „Celá tato akce, měla veskrze charitativní podtext. Díky velké pomoci našich přátel,
kamarádů a sponzorů se nashromážděná částka v úctyhodné výši 107.000,-Kč rovným dílem rozdělí
mezi rodiny harrachovských hendikepovaných občanů, sdělil po skončení akce jeden z organizátorů
Tomáš Ploc. Počasí v ten den bylo sice hodně vrtkavé, nicméně vydatnější dešťové srážky se naštěstí
nedostavily a tak početná divácká kulisa mohla sledovat skutečně poutavé výkony všech vystupujících
mužstev. Vítězi tohoto miniturnaje se stali hráči Strahova 1830, druzí skončili fotbalisté
harrachovského Ačka a třetími pak borci Staré gardy Harrachov.
Veselá nálada pod party stany při cateringu Blue Café po skončení zápasů panovala až do časných
ranních hodin.
Pořadatelé (Tomáš Ploc a Tomáš Vašíček) tímto ještě jednou děkují všem sponzorům, partnerům a
pomocníkům této dobročinné akce.
Sponzoři akce: AGRS (Agentura reklamy a sportu, Viessmann, AVE CZ, ELDO servis, Card House,
Facson.cz, Auto Pavel, Blue Café, manželé Větrovcovi, Hotel Rýdl Harrachov, Jiří Černý s rodinou.
Partneři akce: RCV AK Mgr. Tomáše Vašíčka, Networ production, TJ Jiskra Harrachov, Skiservis Ploc,
MADE group, Tomáš Černý, Stará garda, Harrachov A, Taxi Konvalinka, Pension Hollmann, SKP
Harrachov.

